
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/261/2017 

RADY GMINY SUSZEC 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, przyznania kryteriom określonej liczby punktów i określenia 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia 

kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suszec 

a zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na wniosek Wójta Gminy Suszec, 

Rada Gminy Suszec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się kryteria oraz przyznaje sie tym kryteriom liczbę punktów za ich spełnienie 

w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Suszec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określa się dokumenty do potwierdzenia 

tych kryteriów: 

L.p. Nazwa kryterium Liczba 

punktów 

 Dokumenty do potwierdzenia kryterium 

1.  

Kandydat realizował obowiązek przygotowania 

przedszkolnego w obwodzie szkoły, do której 

chce uczęszczać 

20 

Zaświadczenie odpowiednio dyrektora 

przedszkola lub zespołu szkolno- przedszkolnego 

lub dyrektora szkoły z oddziałami 

przedszkolnymi 

2.  

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek 

szkolny w szkole, do której kandydat chce 

uczęszczać 

15 
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 

kandydata 

3.  

Szkoła, do której kandydat składa wniosek, 

znajduje się bliżej miejsca zamieszkania  niż 

jego szkoła obwodowa   

10 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

kandydata o miejscu zamieszkania, zgodnie 

z art. 151 ust. 2 i 3 Prawa oświatowego 

4. 

Miejsce pracy rodzica /opiekuna prawnego 

znajduje się w tej samej miejscowości co dana 

szkoła, do której kandydat składa wniosek  

5 
Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

kandydata 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. 
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§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/144/2015 Rady Gminy Suszec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów kryteriom i określenia dokumentów 

potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych 

szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Suszec a zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

 

Andrzej Urbanek 
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